
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Ο ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 

 
     Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ ηνπ λ.4412/2016 γηα ην Έξγν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 1/19 ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ» πποϋπολογιζμού 52.258,06  Δςπώ πλέον 
12.541,93  Δςπώ γηα Φ.Π.Α 24% , με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 
άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή) .  

 
1. Αναθέηοςζα Απσή – ηοισεία Δπικοινυνίαρ  

Αλαζέηνπζα Αξρή : Γήκνο Αηγάιεσ 
Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : ΙΔΡΑ ΟΓΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ  
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : egaleo@egaleo.gr 
Γ/λζε ζην δηαδίθηπν : www.aigaleo.gr 
Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο : Διεπζεξία Σζηξώλα 
Σειέθσλν : 213.20.44.832 
Φάμ : 213.20.44.861 
Κσδηθόο ΝUTS : EL 302 
 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα : 
Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.aigaleo.gr) , κε ζθξαγηζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία . 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο . 
 

3. Κυδικόρ CPV : 45232411-6. 

 
4. Σόπορ εκηέλεζηρ : Γήμορ Αιγάλευ Αηηικήρ 

 
5. Σίηλορ Έπγος : «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 1/19 ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ» 

ύνηομη Πεπιγπαθή : Σν έξγν αθνξά θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ. 
Οη ζέζεηο ησλ ζπλδέζεσλ δελ είλαη θαζνξηζκέλεο αιιά ζα δίλνληαη ζηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηηο άκεζεο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο (αζθαιηνζηξώζεηο –πεδόδξνκνη θ.ι.π) θαη ηηο αηηήζεηο ησλ Γεκνηώλ. 
Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο πξνβιέπεηαη εληαία ηηκή αλά κέηξν κήθνπο αγσγνύ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 
όιεο νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη όιεο ζην ηηκνιόγην θαζώο επίζεο & ε αμία ησλ πιηθώλ. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε αμία ησλ ζσιήλσλ & ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ αγσγνύ. 
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο ζε θάζε δηαθιάδσζε ζε ζέζε, ζρήκα, 
πιηθά όπσο απηά θαίλνληαη ζην ΦΔΚ 846/6-5-2009/ ζρ.2 
Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί αγσγόο αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αλζίκνπ Γαδή κήθνπο 100 κέηξσλ κε ηελ 
ηνπνζέηεζε δύν (2) θξεαηίσλ επίζθεςεο θαη ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. 20144/25-9-2018  Μειέηε Γηθηύνπ 
Αθαζάξησλ επί ηεο νδνύ Αλζίκνπ Γαδή ηεο ΔΤΓΑΠ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Απνρέηεπζεο,  Γ/λζε ρεδηαζκνύ 
θαη Αλάπηπμεο Έξγσλ Σνκέα Απνρέηεπζεο. 
 

6. Δκηιμώμενη ζςνολική αξία : Αμία ρσξίο Φ.Π.Α 52.258,06 Δςπώ. 
 

7. Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποθοπέρ. 
 

8. Γιάπκεια ύμβαζηρ : Η ζπλνιηθή Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη ηέζζεπιρ (12) 
ημεπολογιακοί μήνερ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο . 
 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   
                              
 
 

Ν Ο Μ Ο   Α Σ Σ Ι Κ Η  
Γ Η Μ Ο   Α Ι Γ Α Λ Δ Ω 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Γ/λζε :  Ιεξά Οδόο 364 & 

Κάιβνπ Σ.Κ.122 43 
Αξκόδηνο : Γ. Ρνδάηνο  
Σει.  213.20.44.827 
Φαμ. 213.20.44.861 

 

Αιγάλευ ,  29 Νοεμβπίος  2019 
Απ.ππυη.  33224  

 
 

  

http://www.aigaleo.gr/
http://www.aigaleo.gr/
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9. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο 
απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε Έπγα Τδπαςλικά θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα : 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο . 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ 

παξ. 1(ε) θαη 3(β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη 

κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

10. Λόγοι αποκλειζμού : ύκθσλα κε ην άξζξν 22
 
Α ηεο Γηαθήξπμερ 

 
11.  Κπιηήπια επιλογήρ :   

(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίωση εγγραυής στο Μ.Δ.ΔΠ, 

ζηελ θαηεγνξία, ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ή ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα.  

(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ 
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζύκθσλα κε ηελ παξαγ. 23.4γ 
ηεο Γηαθήξπμεο . 
 
Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππό α), β) θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηόο αλ ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ 
Όζνλ αθνξά ζηε θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη πξνζθέξνληεο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ θαη ζπγθεθξηκέλα 
γηα ηελ θαηεγνξία έξγσλ Τδπαςλικών ή ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα Ννκαξρηαθά κεηξώα  
 
Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα επηηξεπηά όξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα 
κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, όπσο ηζρύεη. 
 

12. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ : Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72

 
ηνπ λ. 4412/2016, 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρή.  
 

13. Η ύμβαζη δεν ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα . 
 

14. Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ : είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 
κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) – άξζξν 95 λ.4412/2016 . 
 

15. Ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών: 16 Γεθεκβξίνπ 2019, 
εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00κ.κ.  
 

16. Φάκελοι πποζθοπών : Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία 
είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Iεξά Οδόο 364 
θαη Κάιβνπ). 
 

17. Υπόνορ ιζσύορ Πποζθοπών : Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 
δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών, από ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
 

18. Υπημαηοδόηηζη : Σν έξγν, κε ΚΑ 25.7312.011, ρξεκαηνδνηείηαη από ην Γήκν Αηγάιεσ .  
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19. Γιαδικαζίερ Πποζθςγήρ : ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πένηε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο 
ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 
πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. 

 
20. Γημοζιεύζειρ : Η παξνύζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ  όπσο θαη ε αλαιπηηθή Γηαθήξπμε 

επηπιένλ ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.aigaleo.gr , ελώ πεξίιεςε 
ηεο Γηαθήξπμεο ζην πξόγξακκα “Γηαύγεηα” diavgeia.gov.gr., ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν .  
 

 

 

 

                                                            - Ο - 
Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο  

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ 
 
 

 

                                                                                                                 Αιγάλευ, 26 /11 /2019 
 

                                                                      ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
                                                                                                      Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
                                                                                                                         ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ  
 
  
                                                                                                                  ΓΔΩΡΓΙΟ ΡΟΓΑΣΟ 
                                                                                                             ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥ. Δ.Μ.Π 
 
 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκό 258 /26-11-2019 ( ΑΓΑ: ΩΔΚΝΩ6Ν-ΛΒΗ)   Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 

 

http://www.aigaleo.gr/
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